
Ata da Reunião Plenária da Comissão Especial de Interação 
Humano Computador (CEIHC ) durante o IHC 2008 

 
A reunião plenária da Comissão Especial de Interação Humano Computador da SBC 
(CEIHC) foi realizada na quarta-feira dia 22 de outubro de 2008 durante o Simpósio de 
Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2008). A reunião contou com a 
participação de 76 membros da comunidade, e destes 29 declararam ser membros da 
SBC. A reunião foi aberta pela Coordenadora da CEIHC,  Profa. Raquel O. Prates, que 
apresentou a agenda da reunião.  
 
O primeiro tópico da reunião foram as atividades realizadas pela CEIHC no período de 
2006 a 2008. Assim, a Profa. Raquel apresentou um breve relato da reunião de 
coordenadores das comissões especiais durante o SBC 2008 e chamou atenção para dois 
principais pontos de interesse da comunidade. O primeiro era a alteração na política da 
SBC para a renovação dos representantes da SBC na IFIP. Para isso a SBC solicitou 
ajuda das (Comissões Especiais) CEs para se fazer o mapeamento entre as 24 CEs e os 14 
Technical Committees da IFIP. A Profa. Raquel colocou que o mapeamento da CEIHC 
para o TC13 (Technical Committee on Human Computer Interaction) era clara, mas 
podia ser que outras CEs achassem que o TC mais próximo a elas também fosse esse, se 
juntando à CEIHC no mapeamento para o TC13. Além disso, a SBC solicitou ajuda das 
CEs na definição de regras (que até o momento eram inexistentes) para renovação dos 
representantes da SBC na IFIP. O outro ponto relevante da reunião da CEs durante o 
congresso da SBC foi a alteração do Qualis sendo feita pelo CNPq e a condução sendo 
feita pela CA de Computação da CAPES. Alteração esta que afetará não apenas a 
comunidade de IHC, mas toda comunidade científica do Brasil. Um rápido relato sobre o 
andamento do processo até o momento foi feito. 
 
A seguir a profa. Raquel fez um breve relato sobre as principais questões trabalhadas pela 
CEIHC de 2006 a 2008: 

 Organização das informações e documentação dos IHCs anteriores: Para 
organizar o IHC 2008 a Profa. Milene (coordenadora geral do evento) precisou 
de várias informações sobre IHCs anteriores. No entanto, até então esta 
informação estava espalhada e tinha que ser solicitada aos organizadores dos 
eventos anteriores. Assim, esta informação foi solicitada a todos os 
organizadores anteriores e está sendo organizada em um arquivo para que fique 
em um repositório da CEIHC e facilite o acesso e atualização destas 
informações.  

 Mudança do site da CEIHC para a SBC: O Grupo de Pesquisa em Engenharia 
Semiótica da PUC-Rio (SERG) por anos fez um trabalho voluntário de manter 
o site da CEIHC. No entanto, o acesso ao conteúdo do site só é possível 
localmente, o que tem dificultado a atualização deste pela CEIHC. Assim, para 
facilitar o acesso e manutenção por esta e futuras comissões especiais, a idéia é 
migrar o site e documentos da CEIHC para o site da SBC. A CEIHC tem 
voluntários para ajudar na criação e migração do site, mas ainda não conseguiu 
as informações do que ou como fazer isso junto à SBC, que parece estar 
reformulando o seu próprio site e sua estruturação. 



 Proposta de mudança da formação da CEIHC: A formação da CEIHC foi 
definida em 2003 e a regra de formação é em função da organização do próprio 
IHC. No entanto, a comunidade e suas atividades têm crescido e requerem uma 
atuação mais ampla da comissão especial. Assim, a CEIHC discutiu uma nova 
proposta de formação, mas esta não está consolidada o suficiente para ser 
apresentada, discutida ou votada na reunião plenária. Assim, a idéia é continuar 
a discussão com a nova CEIHC (a ser definida ainda nesta reunião) para 
consolidá-la, discuti-la com a comunidade e na próxima reunião votá-la em 
plenária. 

 
Em seguida a profa. Raquel, passou a palavra para a Profa. Milene Silveira (coordenadora 
geral do IHC 2008 juntamente com a profa. Junia Anacleto) e Lucia Filgueiras 
(coordenadora de programa do IHC 2008 juntamente com prof. Marco Antonio 
Winckler) para apresentação dos números do IHC 2008. Primeiramente, a profa. Milene 
apresentou uma versão preliminar do números de inscritos no evento (ela ressaltou que 
estes números ainda precisavam ser revisados, após o encerramento do evento). Os 
números do IHC 2008 no momento eram: 198 inscritos, um record de participação no 
evento. Destes, 43 (22%) eram sócios da SBC e 155 (78%) não eram; 131 (66%) vinham 
da universidade e 67 (34%) de empresas. Finalmente, olhando a distribuição no país a 
maior parte dos participantes era do sul – 92 (45%), seguido de 61 (30%) participantes do 
sudeste e 29 (14%) do nordeste. O restante dos participantes eram das outras regiões do 
pais ou de outros países (Áustria, México e Portugal) com uma distribuição igual ou 
menor a 3% em cada caso. Ela frisou que houve participantes de todas as 5 regiões do 
Brasil e também do Distrito Federal.  
 
A Profa. Milene então passou a palavra para a Profa. Lucia que então apresentou os 
números relativos ao programa do IHC 2008. Ela falou que o comitê de programa contou 
com 46 membros da comunidade nacional e internacional e que a revisão de artigos 
completos contou com a participação de outros 50 revisores adhoc. Forma submetidos 
139 artigos completos, destes 114 foram considerados válidos e foram aceitos 25 (22% 
dos artigos submetidos válidos). Dos artigos submetidos 10 tiveram 3 recomendações de 
aceite e logo foram aceitos no final da revisão. Outros 30 tiveram 2 recomendações de 
aceite e uma de rejeição. Todos estes passsaram por um processo de meta-revisão  e 
destes 15 foram aceitos. 
 
Além disto a Profa. Lucia apresentou a taxa de aceitação para as demais categorias: 

 Artigos resumidos:  48 submetidos, 14 aceitos (29%) 
 Relatos de experiência: 10 submetidos, 4 aceitos (40%) 
 Demonstrações e Pôsteres: 17 submetidos, 15 aceitos (88%) 
 Tutoriais: 8 submetidos, 2 aceitos (25%) 
 Workshops: 2 submetidos, 2 aceitos (100%) 

 
A Profa. Elizabeth Furtado (coordenadora da categoria de competição de avaliação)  
complementou com os números obtidos para a competição: 

 Competição graduação: 11 submetidos e 4 selecionados (36%) 
 Competição pós-graduação: 7 submetidos e 3 selecionados (43%) 



 
A Profa. Lucia relatou que além do Brasil os artigos submetidos tinham autores vindos de 
10 outros países. A afiliação dos autores do Brasil de artigos submetidos era distribuída 
em em 51 diferentes Instituições de Ensino Superior do país. Finalmente, ela apresentou 
o número de artigos submetidos e aceitos para cada tópico de interesse do IHC 2008. 
 
Terminada a apresentação do IHC 2008 a Profa. Raquel passou a palavra para as 
representantes da comunidade em sociedades internacionais, nominalmente a Profa. 
Maria Cecília C. Baranauskas representante da SBC na TC13/IFIP e Profa. Elizabeth 
Furtado coordenadora do BR-CHI (grupo de interesse local do Brasil do SIGCHI/ACM). 
A Profa. Cecília fez um breve relato do INTERACT 2007 principal evento organizado 
pelo TC13/IFIP e que em 2007 foi organizado no Rio de Janeiro com coordenação da 
Profa. Simone Barbosa (PUC-Rio, Brasil) e Prof. Julio Abascal (Espanha), e tendo como 
coordenadores de programa a Profa. M. Cecília C. Baranauskas (Unicamp, Brasil) e Prof. 
Phillipe Palanque (França). O evento foi um grande sucesso e contribuiu para mostrar 
para a comunidade internacional a consolidação da comunidade brasileira de IHC. A 
Profa. Cecília falou que era representante da IFIP desde 2002 e não pôde ser substituída 
desde a proposta de organização do INTERACT feita em 2005, uma vez que como 
membro do TC13/IFIP era também responsável pelo evento. Sendo esta a primeira 
reunião da comunidade após o INTERACT ela aproveitava para informar que deixaria o 
papel de representante da SBC/IFIP para permitir a renovação dos representantes da 
comunidade junto à comunidade internacional.  
 
A Profa. Elizabeth Furtado apresentou um breve relato sobre os principais eventos do 
BR-CHI. Comentou que embora o BR-CHI seja muito ativo a participação conta 
principalmente com membros da comunidade local (no momento, Fortaleza). Os esforços 
para eventos envolvendo outros estados do Nordeste não tinham ainda se concretizado, 
dada a dificuldade de se obter apoio financeiro para o deslocamento dos participantes. A 
Profa. Elizabeth comentou que já tinha discutido com outras pessoas da comunidade e 
acreditava que a comunidade brasileira já estava consolidada o suficiente para que 
deixássemos de ter apenas um Local Chapter associado ao SIGCHI e considerássemos a 
idéia de ter vários que fossem representativos das comunidades de IHC nos diversos 
locais no Brasil. A profa. Raquel concordou dizendo que a decisão no início da formação 
da comunidade de ter apenas um Local Chapter havia sido para permitir a formação e 
coesão da comunidade. Como agora a comunidade já está consolidada e temos a CEIHC 
que representa a comunidade de IHC no Brasil, fazia sentido ter vários Local Chapters. 
Ela complementou dizendo que acreditava que isso também daria mais visibilidade à 
comunidade brasileira na comunidade internacional. A Profa. Elizabeth então (seguindo o 
estatuto do BR-CHI) disse que era o fim do seu mandato e abriu a candidatura a 
coordenadores do BR-CHI. Houve um único candidato interessado, o Prof. Cláudio 
Pinhanez que então foi eleito o coordenador do BR-CHI. 
 
Terminado o relato dos representantes internacionais, a Profa. Raquel apresentou os 
próximos eventos organizados pela ou com participação da CEIHC. O primeiro foi o 
CLIHC 2009 que em 2009 estava previsto para o México. O Prof. Alfredo Sánchez 
(Universidad de las Américas, México) disse que já tinham um coordenador para o 



evento no México – (Alberto Morán, UABC) e que a Profa. Elizabeth Furtado aceitou ser 
uma das coordenadoras de programa do evento. O evento será realizado em setembro de 
2009  na Cidade do México. 
 
Em seguida, a Profa. Raquel abriu para candidaturas para organizar o IHC 2010. Houve 
uma única candidatura apresentada pela própria Profa. Raquel de organizar o evento em 
Belo Horizonte em 2010, sob coordenação geral dela e do Prof. Clarindo de Pádua 
(também da UFMG) e com coordenação de programa da Profa. Milene Silveira da 
PUCRS. A proposta foi aceita pela comunidade e deve ser submetida formalmente a 
CEIHC e SBC para aprovação. O Prof. Cristiano Maciel indicou o interesse da UFMT 
organizar o IHC 2012, e a Profa. Junia Anacleto também indicou o interesse da UFSCar 
organizá-lo. Assim, foi sugerida a possibilidade de uma proposta conjunta que se 
concretizada será apresentada no IHC 2010.  
 
Finalmente, passou-se para o último tópico da reunião: a renovação da Comissão 
Especial de IHC. A regra para formação da comissão foi definida em reunião plenária em 
2003 como sendo: o coordenador de programa de 2 eventos anteriores, do evento 
anterior, do atual e do próximo, e mais um representante regional (para representar áreas 
do Brasil que não tenham representantes no comitê formado pelos coordenadores de 
programa dos eventos da CEIHC). Desta forma o comitê de gestão 2006 a 2008 foi 
formado em 2006 por Sérgio Silva (2 eventos anteriores IHC 2004), Cecília Baranauskas 
(evento anterior CLIHC 2005), Raquel Prates (evento atual – IHC 2006), Milene Silveira 
(próximo IHC 2008) e Jair Leite (regional). A Profa. Milene explicou que em 2006 a 
proposta era que ela fosse a coordenadora de programa do IHC 2008 e outro professor da 
FACIN/PUCRS seria o coordenador geral. No entanto, o coordenador geral acabou tendo 
impedimentos para assumir esta posição e a profa. Milene se tornou coordenadora geral, 
e convidou o Marco Antonio Winckler e Lucia Filgueiras como coordenadores de 
programa. Na época ela entrou em contato com a coordenadora da CEIHC, profa. Raquel 
Prates, mas como ela estava diretamente envolvida com o evento e sua qualidade e já 
estava atuando na CEIHC, o comitê optou por continuar assim até esta reunião plenária. 
Seguindo a regra a nova CE assumindo gestão de 2008 a 2010 passava então a ser Cecília 
Baranauskas (2 eventos anteriores – CLIHC 2005), Raquel Prates (evento anterior, IHC 
2006), Marco Winckler e Lucia Filgueiras (evento atual – IHC 2008), Milene Silveira 
(próximo evento – IHC 2010) e um representante regional a ser definido por eleição pela 
reunião plenária. Foi comentado que o IHC nunca tinha tido 2 coordenadores de 
programa, e decidiu-se que ambos fariam parte do comitê gestor da CEIHC. Para a 
eleição de representante regional dois membros da comunidade se candidataram 
Elizabeth Furtado (Unifor) e Cristiano Maciel (UFMT). A eleição foi secreta por meios 
de cédulas e a Profa. Elizabeth foi eleita por maioria, passando a ser o representante 
regional no comitê na gestão de 2008 a 2010.  
 
Desta forma a reunião foi encerrada. Esta ata foi escrita por Raquel O. Prates 
posteriormente à reunião (janeiro de 2009) e aprovada pelos membros do comitê gestor 
da CEIHC gestão 2006-2008 e 2008-2010, e coordenadoras gerais do IHC 2008. 
 


